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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar runt 10 % av den kvinnliga 
befolkningen i Sverige. Sjukdomen kan leda till mycket svåra symptom och smärta med 
sjukfrånvaro och lidande som resultat. 
Sedan 2018 finns nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Bedömning av livskvalitet 
med formuläret The Endometriosis Health Profile (EHP-30), ett endometriosspecifikt 
utvärderingsinstrument, rekommenderas i vårdriktlinjerna. EHP-30 är det enda validerade 
endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet som finns i svensk översättning. Det saknas 
kunskap om användningen av utvärderingsinstrument inom endometriosteam i Sverige idag. 
Syfte: Syftet med studien var att kartlägga användningen av och åsikter om 
utvärderingsinstrument inom endometriosteam i Sverige och de i teamet ingående 
vårdprofessionerna. Syftet var även att mer specifikt kartlägga användningen av det 
endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet EHP-30 vilket rekommenderas i 
vårdriktlinjerna. 
Metod: En icke-experimentell tvärsnittsstudie baserad på en egenkonstruerad webbenkät med 
såväl flervals- som fritextfrågor. Studien riktade sig till endometriosteam i Sverige, resultatet 
baseras på 47 respondenter som svarade på enkäten.  
Resultat: 33 % av respondenterna använde utvärderingsinstrument samtidigt som 85 % av 
respondenterna ansåg att det är mycket eller ganska viktigt att använda vid bedömning av 
patienter med endometrios. VAS/NRS var det vanligast förekommande 
utvärderingsinstrumentet. Arton respondenter angav att de känner till EHP-30. Fyra 
respondenter angav att de använder EHP-30, en använder det regelbundet. Tids- och 
resursbrist samt dålig kännedom och dålig tillgänglighet anges som förklaringar till varför 
utvärderingsinstrument inte används. 
Slutsats: Utvärderingsinstrument för att skatta smärtintensitet användes i högre utsträckning 
än utvärderingsinstrument för exempelvis livskvalitet. Här kan finnas ett behov av att bättre 
lyfta in ett biopsykosocialt förhållningssätt när det gäller utvärdering av patienter med 
endometrios. Tillgängligheten och spridningen av EHP-30 behöver prioriteras precis som 
Socialstyrelsen anger i vårdriktlinjerna. Tid och resurser kan behöva tillsättas för att 
underlätta för verksamheterna att implementera EHP-30.  
 
Nyckelord: Endometrios, EHP-30, endometriosteam, enkät, utvärderingsinstrument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

Abstract  
 
Background: Endometriosis is a condition that affects around 10 % of the female population 
in Sweden. The disease can lead to very severe symptoms and pain with sickness absence and 
suffering as a result. Since 2018 there are national guidelines for healthcare for endometriosis. 
Quality of life assessment with the form The Endometriosis Health Profile (EHP-30), an 
endometriosis-specific numeric rating scale, is recommended in the Clinical guidelines. EHP-
30 is the only validated endometriosis-specific patient reported outcome measure available in 
Swedish translation. There are knowledge gaps about which patient reported outcome 
measures that are used in endometriosis teams in Sweden.  
Purpose: Mapping of outcome and options on outcome measures for endometriosis within 
endometriosis teams in Sweden and the health professions included in the team. The purpose 
was also to more specifically map the use of the endometriosis-specific evaluation insrument 
EHP-30, which is recommended in the care guidelines 
Method: A non-experimental cross-sectional study based on a self-designed web survey with 
both multiple-choice and free-text questions. The study was aimed at endometriosis teams in 
Sweden, the result being based on 47 respondents who answered the questionnaire. 
Results: 33 % of the respondents used outcome measures, while 85% considered it is very or 
fairly important to use endometriosis patients. VAS/NRS was the most commonly used 
patient reported outcome measures. Eighteen respondents indicated that they know the EHP-
30. Four respondents stated that they use the EHP-30, one uses it regularly. The lack of time 
and resources as well as knowledge and availability are stated as explanations for the fact that 
evaluation instruments are not used.  
Conclusion: Numeric rating scales for estimating pain intensity are used to a greater extent 
than patient reported outcome measures for, for example, quality of life. There may be a need 
to better address a biopsychosocial approach in evaluating endometriosis patients. The 
availability and dissemination of the EHP-30 needs to be prioritized just as the National 
Board of Health and Welfare states in the health guidelines. Time and resources may need to 
be added to make it easier for the healthcare facilities to implement the EHP-30. 
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Bakgrund 
 

Endometrios 
 
Endometrios är en sjukdom som drabbar runt 10 % av Sveriges kvinnor. Sjukdomen kan leda 
till mycket svår smärta med sjukfrånvaro och lidande som resultat (1,2). Endometrios 
definieras som förekomsten av livmoderslemhinna utanför livmodern. Kroppens 
immunförsvar reagerar mot vävnaden och reaktionen leder i sig till en inflammatorisk 
process. Vanligaste platserna där endometrios hittas är äggstockar, äggledare, utanpå 
livmodern, området mellan livmoder och ändtarm (så kallade uterosacralligamenten), 
urinblåsa, bukhinna och tarmar. I sällsynta fall kan endometrios även hittas på andra ställen i 
kroppen, till exempel i lungorna. Slemhinnevävnaden bildar sammanväxningar med 
kringliggande vävnad från vagina, tarm, urinblåsa och bäckenväggar. Sammanväxningarna 
kan i sin tur utlösa smärta (3,4). 
Identifierade riskfaktorer är: 

• menstruationsdebut före 11 års ålder 
• korta menstruationscykler, färre än 27 dagar 
• kraftiga långvariga menstruationer, mer än 7 dagar. 

Risken att utveckla endometrios är beroende på flera olika faktorer, ofta börjar problemen i 
samband med puberteten (1). Puberteten är en komplicerad fysiologisk och psykologisk 
process där flera hormonella och metabola förändringar startar, men det är inte ännu kartlagt 
fullt ut vad som startar den (5). Många kvinnor upplever primär dysmenorré 
(menstruationssmärta) i den hormonella cykeln, vilket kan leda till både sociala, ekonomiska 
och hälsorelaterade problem (6). Det första tecknet på endometrios (sekundär dysmenorré) är 
ofta svår mensvärk (1). De vanligaste symptomen är olika former av smärta, såsom 
bäckensmärta, ospecifik ryggsmärta, samt primär dysmenorré, samlagssmärta (dyspareunia), 
miktion- och/eller defekationssmärta. Även infertilitet är vanligt, 20–50% av alla kvinnor som 
genomgår en laparoskopi för att utreda infertilitet eller långvarig smärta i underlivet/bäckenet 
får diagnosen endometrios. En viss ärftlighet föreligger. Risken för att utveckla endometrios 
bedöms 3–10 gånger högre om kvinnans mor eller syster har endometrios (3,4). 
Patientgruppen återfinns på samtliga vårdnivåer från primärvård till högspecialiserad vård (1) 

Långvarig smärta 
 
Smärtan kan bli långvarig och orsaka mycket lidande för kvinnorna, det finns idag inget 
botemedel. Kvinnorna blir ofta hänvisade till smärtlindrande tabletter för smärtlindring, vilka 
kan ge besvärliga biverkningar. För flickor i tonåren kan regelbundna smärtor vara särskilt 
känslomässigt svåra att hantera (2).  
Definitionen av smärta enligt The International Association for Study of Pain (IASP), är att 
smärta är “en obehaglig och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig 
vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (7). Långvarig smärta är en ihållande 
smärta som består och har en varaktighet på längre än tre månader (8). Flera livsområden, 
som sömn, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, självbild och livskvalitet kan påverkas av långvarig 
smärta (1,9,10) 
 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?3vZ8PB
https://www.zotero.org/google-docs/?fb4cmn
https://www.zotero.org/google-docs/?zrMOea
https://www.zotero.org/google-docs/?WpL9zH
https://www.zotero.org/google-docs/?59GM8W
https://www.zotero.org/google-docs/?attICU
https://www.zotero.org/google-docs/?5TMnkh
https://www.zotero.org/google-docs/?OPSS53
https://www.zotero.org/google-docs/?uxfzsk
https://www.zotero.org/google-docs/?1yVRrN
https://www.zotero.org/google-docs/?uj02Q2
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Nationella vårdriktlinjer 
 
Sedan december 2018 finns det nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Riktlinjerna är 
framtagna av Socialstyrelsen genom en styrgrupp med flera experter inom ämnesområdet och 
innehåller 44 rekommendationer med åtgärder för diagnostik, behandling och omvårdnad av 
endometriospatienter, samt underlag för hur prioriteringar och resursfördelningar ska 
användas. Riktlinjer sätts upp för att ge rekommendationer på gruppnivå och visar på nytta 
och risker utifrån evidensbaserad praktik. Målgruppen för riktlinjerna är beslutsfattare samt 
kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården. 
Riktlinjerna innefattar olika typer av rekommendationer; En rekommendation är 
“rangordning” vilket redovisas enligt skalan 1-10, där 1 har högst prioritering.  
Prioritet 1-3 bör, 4-7 kan och 8-10 kan i undantagsfall sjukvården erbjuda. 
Rekommendationerna är uppdelade i delkapitel där en del är strukturerad uppföljning. 
Bedömning av livskvalitet med formuläret The Endometriosis Health Profile (EHP-30), vilket 
är ett endometriosspecifikt utvärderingsinstrument, är en del av det kapitlet. Användning av 
EHP-30 har bedömts till prioritet 6, på grund av otillräcklig evidens, men har stöd i beprövad 
erfarenhet. I expertpanelen till de nationella vårdriktlinjerna var det konsensus om att 
användning av EHP-30 ökar förutsättningen att följa förändring av livskvalitet och ökar 
patientdelaktigheten.  
I de nationella riktlinjerna står det följande; "Hälso- och sjukvården kan erbjuda bedömning 
av livskvalitet med formuläret EHP-30 till personer med endometrios" (1). 
Inga övriga utvärderingsinstrument rekommenderas eller nämn i riktlinjerna. 
I de nationella riktlinjerna lyfts vikten av att arbeta utifrån en helhetssyn. Behandling med 
“multiprofessionellt stöd” rangordnas till prioritet 1, stödjande samtal och fysioterapeutiska 
insatser rangordnas till prioritet 2, liksom “multiprofessionell smärtrehabilitering till personer 
med endometrios och långvarig svår smärta trots optimerad hormonell och smärtlindrande 
behandling” (1). 
 
Utvärderingsinstrument i form av självskattningsformulär 
 
Begreppet utvärderingsinstrument innefattar alla typer av undersökningar och bedömningar 
som används för att utvärdera hälsa eller hälsorelaterade aspekter, såväl kliniska 
utvärderingar/bedömningar som patientupplevelser. I denna uppsats hänvisar vi till 
självskattningsformulär som fylls i av patienterna, vilket är den utvärdering som 
rekommenderas av Socialstyrelsen i de nationella vårdriktlinjerna genom EHP-30.  
 

Betydelsen av självskattningsformulär utifrån ett biopsykosocialt 
perspektiv 
 
Ett biopsykosocialt perspektiv används vid behandling av långvarig smärta. Ett 
biopsykosocialt förhållningssätt innebär att se till helheten av patientens situation och att ta 
hänsyn till bakgrund, inlärning, tanke- och känslomässiga mönster och strategier utöver det 
biomedicinska perspektivet med fokus på led, muskel, mätbara provsvar och fysiska 
undersökningar (10). Betydelsen av självskattningsformulär, Patient Reported Outcome 
Measures (PROM), för att bättre förstå patienternas resultat av en sjukvårdande behandling 
har utvärderats i en studie av Haywood (11). Målet med PROM är att mer objektivt kunna 
värdera patientens subjektiva upplevelser och att utvärdera vikten av detta i behandlingen. 
Enligt studien bidrar självskattningsformulär med att öka patienternas delaktighet i 
behandlingen, en viktig aspekt för att öka förståelsen av hur sjukdom påverkar patientens liv, 
samt som stöd för att effektivisera sjukvårdens insatser.  

https://www.zotero.org/google-docs/?OBiJtW
https://www.zotero.org/google-docs/?sDUR8B
https://www.zotero.org/google-docs/?Ac9aQM
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PROM kan ge möjlighet att identifiera hälsorelaterade behov och risker i den kliniska 
vardagen och en hjälp att kunna värdera effekter och kostnader av vårdinsatserna på en 
övergripande hälso- och sjukvårdsnivå. Det används även som grund för klinisk forskning, för 
att rapportera om förbättrad livskvalitet och hälsotillstånd hos patienterna (11).  
 
Bourdel et al publicerade i januari 2019 en studie där det framkom att utvärdering av 
livskvalitet hos patienter med endometrios är centralt i det kliniska arbetet för både vårdgivare 
och patienter (12). Få studier har lyft och utvärderat livskvalitet hos patienter med 
endometrios och konsensus har saknats, men i denna artikel sammanfattas och utvärderas de 
självskattningsformulär som använts vid endometrios i studier gällande livskvalitet utifrån 
psykometriska aspekter såsom validitet, reliabilitet och känslighet för förändring (12). 
 
I en nyligen publicerad rapport av Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU) sammanställs information gällande behandling av långvarig smärta specifikt riktad till 
kvinnor. Där lyfts behovet av fortsatt utredning och utvärdering av behandlingsinsatser och 
vikten av patientens deltagande och upplevelser. Flera områden nämns, varav ett är att 
utvärdera för att fånga upp alla perspektiv i den biopsykosociala modellen, där livskvalitet 
och psykiskt välbefinnande finns med (13).  
 
Inom fysioterapin innefattas kunskap om människans fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella delar i en helhetssyn. Detta kan kopplas till ett biopsykosocialt förhållningssätt 
och sammanfattas i fysioterapiprocessen där fokus läggs på att arbetet ska ske i dialog med 
klienten med vikt på utvärdering av insatserna i samråd (14). 
 

Generiska och diagnosspecifika utvärderingsinstrument 
 
Det finns generiska utvärderingsinstrument som kan användas för flera olika diagnoser och 
patienter oavsett ålder, behandling och sjukdom. Utöver dessa finns diagnosspecifika 
utvärderingsinstrument för specifika sjukdomar eller tillstånd (12). Bourdel et al har i en 
studie sammanställt 201 studier om endometrios där olika utvärderingsinstrument används för 
att kartlägga vilka utvärderingsinstrument som hade bäst användbarhet för att utvärdera 
livskvalitet (12). Tjugofyra utvärderingsinstrument, både generiska och diagnosspecifika, 
utvärderades efter flera olika kriterier, bland annat psykometriska egenskaper. 
EHP-30 är ett endometriosspecifikt utvärderingsinstrument. Det finns ytterligare sex 
endometriosspecifika utvärderingsinstrument, dessa är dock inte översatta till svenska (12). 
Enligt det nationella kvalitetsregistret är European Quality of life-five dimensions (EQ5D) 
och Short Form Health Survey (SF-36) de vanligaste generiska patientrapporterade måtten på 
hälsorelaterad livskvalitet i kvalitetsregistren (15). 
 

Endometriosis Health Profile 30 (EHP-30) (bilaga 1) 
 
EHP-30 mäter fem dimensioner: smärta, kontroll och maktlöshet, emotionellt välmående, 
socialt stöd och självbild (16). EHP-30 utvecklades 2001 i Storbritannien (17). Instrumentet 
utvärderar hur patienter med endometrios upplever effekten av olika vårdinsatser. Det kan 
även användas för kvalitetssäkring av vården. EHP-30 är det enda endometriosspecifika 
utvärderingsinstrumentet som finns validerat och i svensk översättning samt är det enda 
utvärderingsinstrument som nämns i de nationella vårdriktlinjerna (1). Bilaga 2 redovisar hur 
valideringsförfarandet gått till. Formuläret finns översatt till totalt 41 olika språk (16). En 
sökning i PubMed återfann sju studier vilka har utvärderat EHP-30 gällande reliabilitet, 
validitet och känslighet för förändring på sju olika språk (18–24). En licens krävs för 
användandet vilken tillhandahålls av Oxford University Innovation (16).  

https://www.zotero.org/google-docs/?WWpaAf
https://www.zotero.org/google-docs/?kh4niA
https://www.zotero.org/google-docs/?K360O7
https://www.zotero.org/google-docs/?9kdyST
https://www.zotero.org/google-docs/?zXnPO4
https://www.zotero.org/google-docs/?ph5FSr
https://www.zotero.org/google-docs/?2e72Bf
https://www.zotero.org/google-docs/?LQoIa2
https://www.zotero.org/google-docs/?THgwrK
https://www.zotero.org/google-docs/?CnZtHw
https://www.zotero.org/google-docs/?3tIxm7
https://www.zotero.org/google-docs/?Hmudoh
https://www.zotero.org/google-docs/?YOLz2I
https://www.zotero.org/google-docs/?l9Usef
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Endometriosteam 
 
Endometriosteam ger tillgång till ett nätverk av kompetens som kan möta alla behov en 
patient med endometrios har, samt utgår från patienten. Teamen kan bestå av läkare, 
gynekologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykologer, sexologer, kuratorer, sjuksköterskor, 
uroterapeuter och barnmorskor. I de nationella riktlinjerna skriver socialstyrelsen “Hälso- och 
sjukvården bör erbjuda tillgång till ett multiprofessionellt team till personer med endometrios 
och särskilt behov av stöd”. Prioritet i rekommendationsskalan är 1. Socialstyrelsens 
definition av ett multiprofessionellt team är att olika professioner tillsammans samverkar 
kring patienten och då kan erbjuda specialiserade vårdinsatser som är riktade och individuellt 
anpassade (1). 
 
Rational                      
                                                                                   
Endometrios kan orsaka lidande och nedsatt livskvalitet hos kvinnor som drabbats av 
sjukdomen. Idag saknas information om vilka utvärderingsinstrument som används av 
vårdprofession i endometriosteam som möter patienter med endometrios. 
Självskattningsformulär har visats vara viktiga för evidensbaserad vård genom att öka 
patientdelaktigheten och för att utvärdera vårdinsatser. Enligt nationella riktlinjer för vård vid 
endometrios rekommenderas det till svenska översatta utvärderingsinstrumentet EHP-30. 
Instrumentet har stöd i beprövad erfarenhet och det finns konsensus över att användning av 
EHP-30 ökar förutsättningen att följa förändring av livskvalitet och ökad patientdelaktighet, 
men det är i dagsläget oklart hur stor kännedom man har om EHP-30 inom endometriosteam, 
och i vilken utsträckning EHP-30 används inom endometriosteam vid bedömning av patienter 
med endometrios.   
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att kartlägga användningen av och åsikter om utvärderingsinstrument 
inom endometriosteam i Sverige och de i teamet ingående vårdprofessionerna. Syftet var även 
att mer specifikt kartlägga användningen av det endometriosspecifika 
utvärderingsinstrumentet EHP-30 vilket rekommenderas i vårdriktlinjerna 
 
Frågeställning 
 

• Använder vårdprofessionerna inom endometriosteam utvärderingsinstrument vid 
bedömning av patienter med endometrios? 

• Vilka utvärderingsinstrument används av vårdprofessionerna inom endometriosteam? 
• Anser vårdprofessionerna inom endometriosteam att det är av vikt att använda 

utvärderingsinstrument?  
• Har vårdprofessionerna inom endometriosteam hört talas om EHP-30 och känner de 

till att den rekommenderas i Socialstyrelsens vårdriktlinjer 
• Använder vårdprofessionerna inom endometriosteam EHP-30, om inte vad beror det 

på? 
• Vad anser vårdprofessionerna inom endometriosteam om tillgängligheten av 

utvärderingsinstrument för endometrios? 
 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?Ey5buY
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Metod 
 

Design 
 
Studien genomfördes som en icke-experimentell tvärsnittsstudie baserad på en 
egenkonstruerad webbenkät med såväl flervals- som fritextfrågor. Denna metod valdes utifrån 
studiens syfte, en kartläggning av en viss population under ett tidsintervall. Enkätsvaren har 
främst analyserats kvantitativt där fritextsvar har presenterats för att belysa kvalitativa 
aspekter.   
 

Population 
 
Vårdprofessioner som arbetar i endometriosteam med patienter som har eller misstänks ha 
endometrios i Sverige. Inklusionskriterier: arbeta i endometriosteam 
Exklusionskriterier: arbetar enskilt med patienter med endometrios på kvinnoklinik men inte i 
endometriosteam.  
 

Utformning av enkät 
 
Enkätprocessen från skapande till analys förklaras grafiskt i figur 1. En enkät skapades av 
författarna då inte någon befintlig enkät täckte in syfte och frågeställning för studien. Frågor 
utformades av författarna med stöd av litteratur (25–27).  
Det saknades vid studiens start en sammanställning av reliabla och validerade 
utvärderingsinstrument specifikt riktade till patienter med endometrios. Däremot fanns flera 
utvärderingsinstrument som används vid långvarig smärta och psykisk ohälsa. Inför skapandet 
av enkäten gjordes en sökning för att sammanställa en lista med exempel på tänkbara 
utvärderingsinstrument som kunde tänkas att användas inom teamen. Detta för att förenkla för 
respondenterna samt för sammanställning av resultat. Sökningen gjordes på multimodalt 
omhändertagande och nyligen publicerade studier genomförda i Sverige för att få med 
aktuella utvärderingsinstrument som fanns översatta till svenska. Sökning av publicerade 
artiklar skedde via Högskolan Dalarnas bibliotek (du.se) om behandling vid långvarig smärta i 
Sverige med sökorden "multimodal rehabilitation" AND "chronic pain" AND sweden AND 
“follow up” gav 19 träffar inom datumen 2017-01-01- 2019-02-01. Bedömningen gjordes av 
författarna att minst tre studier, från olika forskarteam med artiklar publicerade mellan 2017-
2019 om behandling av långvarig smärta, täckte in tillräckligt många utvärderingsinstrument 
som en grund. Urvalet gjordes genom att söklistan granskades efter studier med användning 
av flera utvärderingsinstrument samt för att fånga upp en bredd av studier. Studier med 
diagnosspecifika utvärderingsinstrument (t.ex. Whiplash) valdes bort. Då flertalet av 
utvärderingsinstrumenten återfanns i alla tre studier som valdes så bedömdes det vara 
tillräckligt användbart för en komplett lista. De generiska utvärderingsinstrument, både 
skattningsskalor och frågeformulär, som återfanns i studierna och inkluderades som valbara 
utvärderingsinstrument i webbenkäten beskrivs i nedan (28-30) 
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Visuell analog skala/ Numerical Rating Scale-VAS/NRS, en generisk skattningsskala för 
smärtintensitet på en skala från 0-10 där 0 representerar frånvaro av smärta och 10 
representerar värsta möjliga upplevda smärta (31). 
 
Pain Catastrophizing Scale-PCS, ett generiskt frågeformulär med 12 frågor som avser att 
mäta graden av smärtrelaterade katastroftankar och emotioner hos patienter med smärta. 
Formuläret har en femgradig skala (0-4) (32). 
 
Chronic Pain Acceptance Questionnaire-CPAQ-8, ett generiskt frågeformulär med åtta 
frågor som avser att mäta hur mycket smärtupplevelsen påverkar hur patienterna gör och 
tänker. Formuläret har en sjugradig skala (0-6) (33). 
 
The Tampa Scale for Kinesiophobia – TSK, ett generiskt frågeformulär med åtta frågor 
som avser att mäta graden av rörelserädsla hos patienten (34). 
 
European Quality of life – five dimensions-EQ-5D, ett generiskt standardiserat instrument 
för att mäta hälsa. Innehåller fem frågor på en tregradig skala som täcker in olika delar av det 
som sammanfattas till uppskattning av en persons upplevda hälsa (35). Den har bedömts vara 
bra att använda för att utvärdera livskvalitet, den är kort och koncis (12). 
 
Short Form Health Survey-SF-36, ett generiskt frågeformulär som vill fånga in de olika 
aspekterna av livskvalitet (36). För utvärdering av livskvalitet bedöms SF-36 vara den som 
överlag fungerar bäst, tillsammans med EHP-30 (12). 
 
Hospital Anxiety and Depression scale-HAD, ett generiskt frågeformulär med 26 frågor 
med en fyrgradig skala som vill fånga upp graden av ångest och nedstämdhet. Formuläret har 
12 frågor för ångest/depression och frågorna summeras åtskilt (37). 
 
Multidimensional Pain Inventory-MPI, ett generiskt frågeformulär med 61 frågor som 
avser att mäta de psykosociala, kognitiva och beteendemässiga effekter som kronisk smärta 
har. Formuläret är uppdelad i tre delar (38). 
 
Life satisfaction questionnaire-LiSat-11, ett generiskt frågeformulär med 11 delar gällande 
nöjdhet med livet, aktiviteter, delaktighet, hälsa, ekonomi och relationer. Formuläret använder 
Likert skala 1-6 (39). 
 
Work Ability Index-WAI, ett generiskt frågeformulär med 10 frågor om egen fysisk och 
mental hälsa, krav i arbetet i relation till den egna förmågan, sjukfrånvaro under sista året och 
bedömning av om hälsan medger fortsatt arbete i nuvarande yrke två år framåt (40). 

Webbenkäten omfattade 15 frågor. Andra frågan var en uteslutningsfråga, för dem som inte 
arbetar i endometriosteam skulle enkäten avslutas automatiskt och svaret registreras. 
Inledande frågor innehöll frågor gällande initialer, yrkeskategori och vilken region teamet var 
beläget. Resterande frågor innehöll frågor gällande användning av utvärderingsinstrument 
inom endometriosteam och inom vårdprofessionerna. 11 frågor hade fasta svarsalternativ, 
detta för att få standardiseringar och strukturering för att möjliggöra en kvantitativ analys 
(26). Webbenkäten var interaktiv, respondenten fick olika frågor beroende på vilka svar som 
angivits tidigare (25). Majoriteten av frågorna var obligatoriska där respondenten på frågorna 
gavs möjlighet att kommentera sina svar. Två frågor hade alternativet “annat”, där kunde 
respondenterna välja att markera “annat” samt skriva en kommentar. 
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Webbenkäten innehöll tre fritextfrågor vilket gav möjlighet att lämna personliga 
uppfattningar. En fråga handlade om vad anledningen var till att EHP-30 inte används. Övriga 
två frågor skapades för att fånga upp åsikter om hur vårdprofessionerna i teamen ser på 
kvaliteten och tillgängligheten på de utvärderingsinstrument som finns i dagsläget. 
 
Granskning av enkät 
 
Initialt tillfrågades tre personer om möjlighet att ingå i en granskningsgrupp, när det gällde tid 
och intresse att granska, och att säkra innehållet i enkätfrågorna. Granskningsgruppen bestod 
av en läkare som arbetar på specialistnivå med endometrios, en fysioterapeut som arbetar med 
långvarig smärtproblematik inom primärvården samt en utredare på Socialstyrelsen på 
avdelningen för statistik och jämförelser. Personerna var utvalda av bekvämlighetsurval för 
att få en bredd på kompetensen; läkaren har behandlingsansvar, fysioterapeut är författarnas 
profession och utredare på Socialstyrelsen är experter på enkätutformning. 
 
Granskningsinstruktioner samt enkät sändes till ut till granskarna via e-post (bilaga 3). 
Enkätens frågor granskades och kommenterades gällande enkelhet, förståelse samt relevans. 
Möjlighet till att kommentera frågorna i fritext samt en fyrgradig Likert-skala med skalsteg 1–
4 användes vid granskning. Skalstegen motsvarade ”inte relevant/inte enkel", "något 
relevant/något enkel", "ganska relevant/ganska enkel", "mycket relevant/mycket enkel” (41). 
Efter granskningsgruppens granskning och kommentarer av frågorna reviderades och 
förtydligades några frågor och begrepp i samråd med handledaren. Två fritextfrågor gällande 
kvalitet och tillgång till utvärderingsinstrument lades till efter diskussion med handledaren. 
 
Ett utkast till webbenkät skapades i programmet SUNET Survey vilket tillhandahölls via 
Högskolan Dalarna. Inför skapandet av webbenkäten bistod två medarbetare på Högskolan 
Dalarna, som var insatta i och hade god kunskap om SUNET survey, med tips och råd i det 
praktiska arbetet. 
 
Innan den slutgiltiga webbenkäten skapades sändes enkäten till två personer, en journalist och 
en jurist med vana att granska svenska texter, som inte var insatta i ämnet för språklig 
granskning samt förståelse av enkäten. Dessa personer tillfrågades efter ett geografiskt 
bekvämlighetsurval (27). Granskningsgruppen fick även de möjlighet att testa webbenkäten. 
De uppmuntrades att testa enkäten och lämna kommentarer. Ingen av granskarna hade några 
ytterligare kommentarer gällande någon förändring av innehåll, men vissa språkliga 
förändringar genomfördes. 
 
Efter den språkliga granskningen genomfördes en test-enkät, för att stärka innehållsvaliditeten 
(25–27) på tre vårdanställda vilka är insatta i endometrios samt vårdriktlinjerna, men inte 
arbetar i endometriosteam. Utifrån bekvämlighetsurval tillfrågades till test-enkäten; en läkare 
inom primärvården samt en barnmorska och fysioterapeut inom specialistvård på sjukhus. 
Respondenternas i test-enkätens uppgift var att besvara och kritiskt granska enkäten och ge 
synpunkter på frågor eller svarsalternativ som behövde förtydligas eller tas bort samt 
uppskatta tid för ifyllande (25-27). Personlig kontakt togs med respondenterna för att få deras 
syn på frågorna och svarsalternativen (27). Enkäten uppskattades ta max 10 minuter att svara 
på.  Efter test-enkäten flyttades informationstexten gällande EHP-30:s prioritet för bättre 
förståelse. Slutligen skapades den slutgiltiga enkäten i SUNET Survey (bilaga 4).  
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Figur 1. Process över skapande och granskning av enkät 

 

Datainsamling 
 
En sammanställning över urvalsgruppen endometriosteam i Sverige fanns inte att tillgå då 
studien påbörjades. Med hjälp av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt 
Socialstyrelsen har författarna skapat en sammanställning på kvinnokliniker i Sverige. Vid 
studiens start identifierade författarna 13 etablerade endometriosteam fördelade på 11 
regioner, varav alla tillhörde en kvinnoklinik. Flertalet endometriosteam är under uppbyggnad 
och ska startas under 2019. På grund av General Data Protection Regulation (GDPR) (42) får 
inte kontaktuppgifterna lämnas ut från Socialstyrelsen. Via rundringning till berörda 
kvinnokliniker har kontaktuppgifter till verksamhetschefer insamlats. Verksamhetschef på 
respektive kvinnoklinik kontaktades via e-post med information om studien samt förfrågan 
om samtycke för författarna att sända ut en webbenkät till respektive team (43). En 
verksamhetschef var chef för två team inom samma region. Till sju team användes berörda 
teammedlemmars arbetes e-post, till sex team användes e-post till en enskild teammedlem 
som vidarebefordrade enkäten till övriga berörda teammedlemmar. E-post med kort skriftlig 
information om studien, informationsbrev (bilaga 5) samt länk till webbenkäten sändes ut till 
55 e-postadresser 2019-03-12. Dold kopia användes för att säkra anonymitet för 
forskningspersonerna (25). Forskningspersonerna informerades om att sista datum för 
ifyllande var 2019-03-27. De som inte besvarat webbenkäten fick påminnelser via e-post 
2019-03-22, 2019-03-25 och 2019-03-27. Enkäten stängdes 2019-04-03. Det var planerat att 
stänga enkäten 2019-03-27 men på grund av lågt svarsdeltagande förlängdes svarstiden 
ytterligare en vecka, totalt tre veckors svarstid. 
 

Dataanalys 
 
Studiens resultat presenteras med deskriptiv statistik. För databearbetning användes SPSS 
version 24. Data från SUNET survey exporterades direkt till SPSS vilket minskade risken för 
felinmatningar. Resultaten presenteras i yrkeskategorier vilka klustrats för att säkerställa 
anonymiteten hos respondenterna. Svaren presenteras i tabeller och stapeldiagram som antal, 
andel och procent. I löpande text presenteras utmärkande kommentarer för att fånga upp 
respondenternas personliga synpunkter till frågorna. Fullständiga kommentarer till frågorna 
presenteras i bilaga till uppsatsen. 
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Etiskt övervägande 
 
De etiska aspekter som vägts in gällande personuppgifter för forskningspersonerna är initialer, 
e-postadresser, vårdprofession samt i vilken region arbetsplatsen är belägen. För bedömning 
om projektet behövde genomgå en etisk prövning har blanketten "Blankett för etisk egen 
granskning" från Forskningsetiska nämnden (FEN) hemsida vid Högskolan i Dalarna använts 
(44). Ingen ansökan krävdes för denna studie. Anmälan om upprättelse av personregister 
lämnades in till personuppgiftsombud på Högskolan Dalarna 2019-03-11.  

Kontakt togs via e post med verksamhetschefen på respektive endometriosteam för samtycke 
att enkät sändes ut till forskningspersonerna (43). Efter samtycke sändes ett informationsbrev 
ut via e-post till forskningspersonerna. Denna innehållande länk till webbenkät, information 
om studiens syfte, tidsåtgång för att medverka i studien samt möjlighet att avbryta sitt 
deltagande utan vidare förklaring (25–27). Studien behandlade inte några känsliga uppgifter 
om forskningspersonerna, endast yrkestitel och region var teamet är beläget. 
Resultatet för yrken som kan ses ge liknande behandling och inneha liknande kompetens 
klustrades. Detta minimerade risken att kunna peka ut enskilda respondenter (26). Innan 
enkäten påbörjades fick respondenterna kryssa i ja/nej för samtycke att deltaga i studien enligt 
informationsbrev. Enkätfrågorna behandlade information om vilka utvärderingsinstrument 
som används, vikten och kvalitet och tillgänglighet av utvärderingsinstrument samt specifika 
frågor om EHP-30. Inga enkätfrågor var kopplade till behandling, resultat eller andra frågor 
som kunde vara känsliga. Insamlad data var tillgänglig för författarna samt handledare. Data 
förvarades på en lösenordskyddad dator samt på USB-minne som var inlåsta på författarnas 
arbetsplatser under studien. SUNET survey är en molnbaserad tjänst, där data nås via 
lösenord. Efter studien destruerades allt material. Digitala enkäter raderades i SUNET survey. 
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Resultat 
 

Svarsfrekvens 
 
Förfrågan att delta i studien sändes ut till 13 endometriosteam, två team avböjde att medverka 
i studien. Ett teams verksamhetschef avböjde samtycke på grund av tidsbrist och ett team 
avböjde medverkan på grund av tidsbrist efter att samtycke givits av verksamhetschef. En 
respondent svarade för hela sitt team och hens svar hanteras utifrån hens ifyllda 
vårdprofession. Verksamhetscheferna angav hur många som arbetade i teamet, den totala 
siffran efter sammanställningen av de 13 teamen blev då 117 personer. Med bortfallet av de 
två team som tackade nej och det team som hade en svarande så fanns det som mest 86 
möjliga respondenter.  
 
Enkäten besvarades av 48 personer från tolv endometriosteam fördelat på nio regioner från 
Jämtland/Härjedalen i norr till Skåne i söder. Figur 2 beskriver svarsfrekvens och bortfall. 
 
Fem team valde att vidarebefordra mejlet till berörd personal vilket inte gav författarna 
möjlighet att säkerställa att enkäten nått alla möjliga respondenter. Av de 86 respondenter 
inkom 47 svar vilket ger en svarsfrekvens på 56 %. Samtliga respondenter svarade på 
frågorna i enkäten vilket gör att det interna bortfallet blir noll. I de två fritext frågorna 
gällande kvalitet och tillgång av utvärderingsinstrument för endometrios valde två 
respondenter att inte lämna någon kommentar. 

 
Figur 2. Svarsfrekvens och bortfall 
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Endometriosteam i Sverige  
 
Samtliga vårdprofessioner och regioner från de team som medverkade i studien finns 
representerade hos respondenterna vilket redovisas i figur 3 och 4. Flest antal svar inkom från 
yrkeskategorin läkare/gynekologer. Region Stockholm hade flest respondenter till antalet men 
Region Västra Götaland hade flest svar sett till antal team 
 
 

 
Figur 3. Antal respondenter från respektive region 

 
 

 
Figur 4. Antal respondenter per yrkesprofession.                                                                                                                         
En respondent har dubbla yrkesroller vilket ledde till att antalet personer gällande vårdprofessionerna hamnade på 49   
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Användning av utvärderingsinstrument inom endometriosteam och de i 
teamet ingående vårdprofessionerna, vid bedömning av patienter med 
endometrios 
 
 
Av 48 respondenter angav 33 % att de använder utvärderingsinstrument vid bedömning av 
patienter med endometrios, medan 67 % angav att de inte använder utvärderingsinstrument. 
Fem team använder i dagsläget inga utvärderingsinstrument. Detta beskrivs inte i tabellform 
då antal svarande team är för lågt för att skydda anonymiteten. Figur 5 redovisar fördelningen 
mellan yrkeskategorier och användande av utvärderingsinstrument. 
Sjukgymnaster/fysioterapeuter är vårdprofessioner där störst andel använder 
utvärderingsinstrument. 
 
 

 

Figur 5. Användning av utvärderingsinstrument fördelat på vårdprofessioner, vårdprofessionen “övrigt” specificeras inte för 
att skydda anonymiteten. 

 
 
 
Kommentarer till enkätfrågan “Använder du utvärderingsinstrument vid bedömning av 
patienter med endometrios” (bilaga 6) 
 
Kommentarerna kommer till största del från icke användare vilka hänvisar till tidsbrist, 
resursbrist eller är i precis i uppstart av användandet.  
Andra kommentarer handlar om när patienterna utvärderas, till exempel före och efter en 
behandling. Ytterligare kommentar tar upp möjligheten att fylla i enkäter över internet för att 
bespara tid. 
 
 
 
 



 
 

13 
 

Utvärderingsinstrument som används inom endometriossteam 
 
I figur 6 redovisas vilka utvärderingsinstrument som används inom endometriosteam när 
studien genomfördes. Det vanligast förekommande utvärderingsinstrumentet var VAS/NRS, 
som användes av 56 % av dem som använder utvärderingsinstrument. Sex respondenter angav 
att de använde utvärderingsinstrument som mäter livskvalitet (EHP-30, SF-36, EQ-SD). Till 
denna fråga fanns möjlighet till att kryssa för “annat”. Tre personer kryssade “annat” och 
angav att de använde: “Bäckensmärteformulär, sömnformulär ISI, smärtritning, icke 
validerade instrument självskattning av bäckensmärta enligt Wise/Anderson”.  I 
kommentarerna till frågan gällande användandet av utvärderingsinstrument framkom 
ytterligare utvärderingsinstrument som inte fyllts i under “annat”; levnadsvaneformulär (kost, 
tobak, alkohol, fysisk aktivitet), PDI, BARS (body awareness scale,Oxford scale och Bristol 
scale. 

 

Figur 6. Utvärderingsinstrument som används när studien genomfördes. 
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Vikten av att använda utvärderingsinstrument vid bedömning av patienter 
med endometrios, fördelat på vårdprofessionerna i endometriosteam 
 
Totalt 85 % av respondenterna ansåg att det är ganska eller mycket viktigt att använda 
utvärderingsinstrument. I figur 7 presenteras fördelningen mellan vårdprofessioner. Två 
respondenter ansåg att det är ganska oviktigt, sex personer ansåg att det varken är viktigt eller 
oviktigt. 
 
 
 

 

Figur 7. Vikten av användning av utvärderingsinstrument kopplat till yrkesprofession.                                                             
En respondent har dubbla yrkesroller vilket ledde till att antalet personer gällande vårdprofessionerna hamnade på 49   

 
 
Kommentarer till enkätfrågan “Anser du att utvärderingsinstrument med 
självskattningsfrågor skulle kunna vara en viktig del vid bedömning av patienter med 
endometrios” (bilaga 6) 
 
I kommentarerna framkommer det att en del praktiska begränsningar finns för att använda 
utvärderingsinstrument, både tidsbrist att leta upp lämpliga instrument, tid att sammanställa 
resultat samt att det inte går att skicka ut till alla nybesök. Det upplevs även svårt då även 
patienter tas emot som misstänks ha endometrios och det då inte passar att använda EHP-30. 
Sedan varierar uppfattningen om när och hur användning av självskattningsformulär är 
viktigt, om det gäller forskning, kvalitetsuppföljningar, den enskilda patienten eller vårdens 
insats. 
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Kännedom om, användning av EHP-30 för bedömning av patienter med 
endometrios inom endometriosteam och vårdprofessioner 
 
Totalt 70 % angav att de har hört talas om EHP-30 och 63 % angav att de känner till att 
Socialstyrelsen rekommenderar EHP-30 i riktlinjerna.  

Fyra respondenter (tre läkare/gynekologer, en sjuksköterska) från fyra olika regioner använder 
EHP-30. Detta beskrivs inte i tabellform då antal svarande är för lågt för att skydda 
anonymiteten. Nitton respondenter angav att de kan tänka sig att börja använda EHP-30. 

Kommentarer till enkätfrågan “ Vad är anledningen till att du inte använder EHP-30” 
(bilaga 6). 
 
I kommentarerna framkommer anledningar till att EHP-30 inte används i dagsläget; till 
exempel tidsbrist och personalbyte, däremot finns intresse för att börja använda den. Det 
framkom också att sjukdomsspecifika instrument inte används. 

 
Vad anser vårdprofessionerna inom endometriosteam om tillgängligheten 
av utvärderingsinstrument för endometrios? 
 
Svaren av fritextfrågan gällande tillgängligheten på utvärderingsinstrument för endometrios 
har sammanställts i bilaga 6 

En stor spridning framkom gällande upplevelsen av tillgängligheten till 
utvärderingsinstrument, allt ifrån mycket bra till uselt. Flera angav att de inte visste tillräckligt 
om tillgängligheten, mycket på grund av att de inte använde utvärderingsinstrument i sin 
kliniska vardag. Det kommenteras kring att ha utvärderingsinstrument som passar innan 
patienterna har fått en endometriosdiagnos, vid misstänkt endometrios. Kommentarer 
handlade om att utvärdera genom patientens upplevelse av vården, omhändertagandet och 
bemötande. Kring begränsningar i användbarheten kommenterades att ett enkelt sätt att 
sammanställa svaren saknas, en kommentar tog upp frågan om att det kan underlätta om vi 
enas om ett utvärderingsinstrument, istället för att ha många olika. 

“Hittar den inte på svenska...” 
“Vet inte hur jag ska få tillgång till EHP-30 i svensk version...” 
“En länk på socialstyrelsens hemsida skulle underlätta...” 
“Visste ju inte ens att det fanns. Bättre marknadsföring” 
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Diskussion 
 
Huvudfynden av kartläggningen var att 33 % av vårdprofessionerna inom endometriosteam 
använder utvärderingsinstrument vid bedömning av endometriospatienter. 

Endast fyra av 48 respondenter använder EHP-30 vid bedömning av patienter med 
endometrios, varav en regelbundet. Totalt 70 % angav att de har hört talas om EHP-30 och 63 
% känner till att Socialstyrelsen rekommenderar EHP-30 i riktlinjerna. 

 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet baseras på 48 respondenter från nio regioner i Sverige från Jämtland Härjedalen i 
norr till Skåne syd. En respondent svarade för hela sitt team på tio personer.  

Totalt 33 % angav att de använder utvärderingsinstrument. En stor andel av respondenterna 
bedömde att användning av utvärderingsinstrument är viktigt i behandlingen. Detta 
överensstämmer med expertpanelen som deltagit i framtagandet av vårdriktlinjerna, där det 
framgår att bedömningar med utvärderingsinstrumentet EHP-30 kan ge en bättre förutsättning 
att följa patientens förändring av livskvalitet (1). I studien av Haywood framkommer det att 
användning av PROM på individnivå underlättar att finna de områden som är viktiga för 
patienten och bör prioriteras (11). Även i fysioterapeuternas skrift framhåller man vikten av 
att möjliggöra delaktighet för patienterna och utvärdera de insatser som görs (14). I den nyligt 
publicerade SBU-rapporten lyfts också utvärdering upp som en självklar del i behandlingen 
för att kunna utvärdera effekten av behandlingarna, samt följa patientens uppfattning om i 
vilken utsträckning som målen med behandlingen uppfyllts (13). Det finns  
i dagsläget en diskrepans mellan användningen av utvärderingsinstrument och hur 
vårdpersonalen skattar vikten av att använda utvärderingsinstrument, då 85 % anser det vara 
mycket eller ganska viktigt medan 33 % anger att de använder utvärderingsinstrument. 
Eftersom användning av självskattningsformulär skapar större patientdelaktighet och är en 
viktig del i evidensbaserad vård är det bekymmersamt att endast en tredjedel av 
respondenterna anger att de använder utvärderingsinstrument vid utvärdering av patienter med 
endometrios. 
 
Respondenternas svar gällande vilka utvärderingsinstrument de använde fördelades på sju 
olika utvärderingsinstrument, både generiska och diagnosspecifika. VAS/NRS, en generisk 
skattningsskala för smärtintensitet, är det utvärderingsinstrument som var vanligast 
förekommande när studien genomfördes. Generellt användes utvärderingsinstrument i större 
utsträckning för att skatta smärtupplevelse än livskvalitet. Sex respondenter angav i studien att 
de använde utvärderingsinstrument som mäter livskvalitet i form av EQ5D, SF 36 och EHP-
30. Enstaka respondenter använde en större variation och ett större antal 
utvärderingsinstrument. Spridningen som framkom i studien stämmer väl överens med 
Bourdel et al studie, i vilken det framgår att det saknas konsensus för vilka 
utvärderingsinstrument som bäst tillämpas för endometriospatienter och att flertalet olika 
utvärderingsinstrument används för att mäta livskvalitet hos endometriospatienter (12). 
I sammanställningen av Bourdel et al visade sig SF-36 och EHP-30 vara de 
utvärderingsinstrument vilka användes mest frekvent gällande patienter med endometrios.  
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De mest validerade utvärderingsinstrumenten var de generiska SF-36 och EQ-5D samt det 
endometriosspecifika EHP-30 (12). I det Svenska kvalitetsregistret är det vanligaste generiska 
måttet på livskvalitet EQ5D. Även SF-36 används i flera register och är idag internationellt 
sett det vanligaste av alla generella mått på hälsorelaterad livskvalitet (15). 
 
De utvärderingsinstrument som användes inom endometriosteamen för att mäta livskvalitet i 
denna studie stämmer överens med de som rekommenderas i forskningen, det finns stöd för 
både EHP-30, SF-36 och EQ5D. Däremot var det få av vårdprofessionerna som angav att de 
utvärderar patienternas livskvalitet i dagsläget, det största fokuset hamnade på smärtintensitet 
och smärtupplevelse. Detta kan leda till att man riskerar att missa viktiga aspekter ur ett 
biopsykosocialt perspektiv. 
 
Resultatet stämmer överens med det behov identifierat av Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) som fokuserar på att öka patientens delaktighet och självbestämmande. Detta har lyfts 
upp på nationell nivå och för sjukvården som helhet, främst utifrån patientlagen som trädde i 
kraft 2015. SKL har tagit ett beslut om att regionerna ska arbeta mot en mer personcentrerad 
vård. Detta är ett pågående arbete. Personcentrerad vård strävar efter att se till hela 
människans behov; både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov snarare än att 
fokusera på sjukdomen (45). Detta stämmer väl överens med det biopsykosociala 
förhållningssätt som lyfts i SBU-rapporten och kan bidra till ökad användning av 
utvärderingsinstrument i framtiden (13). En ökad användning av EHP-30 skulle således kunna 
leda till att endometriosteamen fångar upp frågor om patienternas livskvalitet bättre. Detta kan 
i sin tur göra att patienterna får ett mer helomfattande omhändertagande, då fokus på 
smärtintensiteten flyttas till hela patientens livssituation, utifrån ett biopsykosocialt 
perspektiv. 
 

Som yrkesgrupp utmärkte sig sjukgymnaster/fysioterapeuter i frågan gällande vikten av att 
använda utvärderingsinstrument och användandet. Samtliga ansåg att det är ganska viktigt 
eller mycket viktigt med utvärderingsinstrument och 71 % angav att de använder 
utvärderingsinstrument i sin kliniska vardag, att jämföra med alla respondenter där 85 % 
ansåg det viktigt och 33 % använde utvärderingsinstrument. Trots att fysioterapeuter som 
grupp anser att utvärderingsinstrument är viktiga att använda var det endast en respondent 
som angav sig utvärdera livskvalitet i dagsläget. I skriften Fysioterapi- profession och 
vetenskap lyfts patientperspektivet tydligt (14) och inom fysioterapiprofessionen pågår sedan 
några år ett paradigmskifte med att vidga perspektivet från det biomedicinska till det 
biopsykosociala förhållningssättet, att lyfta fler perspektiv i både anamnes, bedömning och 
behandling och för att tydligare lyfta upp patienters behov och önskemål, att inte bara utgå 
ifrån vårdens perspektiv. Att också väga in hur patienten samverkar i sin omgivning; hur de 
gör i sin vardag och vilka andra faktorer som kan påverka deras upplevelse av en specifik 
sjukdom (46). Setchell et al lyfter detta som en fråga om multipla kroppar/verkligheter, att vi 
har många och olika perspektiv som kan skilja sig beroende på vilken profession som 
patienten träffar och vilka frågor som ställs och lyfts. Har vi för snävt fokus kan vi missa 
viktiga faktorer som kan påverka patienten i sin vardag och som i sin tur kan påverka 
sjukdomen (46). Det är därför av vikt att implementera utvärderingsinstrument som mäter 
bland annat livskvalitet, såsom Socialstyrelsen lyfter upp EHP-30 i de nationella 
vårdriktlinjerna (1). 
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Två tredjedelar av respondenterna använde inte utvärderingsinstrument av olika anledningar, 
till exempel tids- och resursbrist, både gällande att söka upp lämpliga utvärderingsinstrument, 
att lämna ut dem till patienter samt att sammanställa svaren. Om tidsbrist leder till att 
utvärderingsinstrument som PROM inte används riskerar vården att missa viktig information 
om patienten, då data från PROM kan ge kunskap om patientens upplevelse av till exempel 
livskvalitet (11). Att personcentrerad vård tar tid och innefattar en omställning av en 
organisations kultur och arbetssätt lyfts i SKL:s skrift “personcentrerad vård”. Även 
utbildningsmaterial och insatser kan krävas för att få till den lärandeprocess som leder till 
personcentrering (9,45). Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska 
läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund tagit fram en skrift för att bidra till att inspirera 
till mer personcentrerad vård. I skriften framhäver de att det mest centrala sambandet är 
mellan professionerna i vården och patienten som är behov av insatser (47). Generellt 
föreligger det brister gällande uppföljning och utvärdering av vården vid behandling mot 
långvarig smärta för kvinnor. SBU-rapporten har kartlagt kunskapsläget som visar att det 
saknas systematiska översikter gällande utredning och uppföljning av behandlingsprogram 
specifikt vid behandling av långvarig smärta för kvinnor (13). Här kan de nationella 
riktlinjerna spela en viktig roll i att driva på utveckling av vårdinsatserna tillsammans med 
regionernas arbete att följa SKL:s beslut att börja arbeta mer personcentrerat, där utvärdering 
och uppföljning spelar en central roll (1,45). Sammanfattningsvis ses att det finns ett behov av 
att avsätta tid och resurser till endometriosteamen för att underlätta införande och användning 
av utvärderingsinstrument samt att diskutera inom teamen hur det praktiskt kan gå till. Detta 
gäller dock generellt för vården för att öka delaktighet och utvärdera vårdinsatserna, inte 
endast för endometriosteam. 
 
Fyra respondenter använder EHP-30 vilket stämmer väl överens med Socialstyrelsens vetskap 
om att EHP-30 endast används i liten utsträckning då det är relativt okänt och det behövs en 
ökad kännedom och spridning (1). Det krävs en licens för att använda EHP-30 vilket gör 
instrumentet svårtillgängligt. Licensen ansöks från Oxford University Innovations i flera steg. 
Ingen kostnad tillkommer för statliga vårdgivare men för privata aktörer tillkommer en 
kostnad på £250 (16). Hur detta påverkar användningen av EHP-30 inom teamen framgår inte 
i enkätsvaren, dock framkommer svårigheter i att veta hur man får tillgång till instrumentet 
och att man önskar att det framgick i riktlinjerna hur EHP-30 tillhandahålls. Författarna till 
studien hade svårigheter att få tillgång till den svenska versionen av EHP-30 trots att den har 
funnits översatt och validerad sedan 2010. Tillgänglighet och spridning av EHP-30 behöver 
prioriteras precis som Socialstyrelsen anger i vårdriktlinjerna (1). Gällande EQ5D och SF 36 
har SKL kommit fram till en överenskommelse om licens med leverantören av 
utvärderingsinstrumenten som löper över fem års tid (15). Detta ökar tillgängligheten för 
vårdgivare att få använda utvärderingsinstrumenten och skulle vara vikt även för EHP-30 för 
att öka tillgänglighet och spridning då det är det enda utvärderingsinstrument som 
rekommenderas i de framtagna vårdriktlinjerna för vård av endometrios (1). 
 
Socialstyrelsen har under hösten 2018 skickat ut en enkät till verksamhetschefer på 44 
kvinnokliniker i Sverige för att följa upp tillämpningen av rekommendationerna i de 
nationella riktlinjerna. Rapporten kommer att publiceras under hösten 2019 (48). Resultatet av 
socialstyrelsens enkät kan ge indikationer om hur användandet av EHP-30 ligger till inom de 
olika regionerna och vilka insatser som behöver sättas in för att öka användandet.  
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Metoddiskussion 
 
En kartläggning likt denna studie är av vikt för att få en bild av vilka och hur 
utvärderingsinstrument används av endometriosteam i Sverige. Nackdelen är att 
kartläggningen inte är aktuell i framtiden då den i sig ger en bild av hur läget är just nu vilket 
kan förändras över tid (26). Riktlinjerna förväntas påverka hur vården av endometrios 
kommer att utvecklas (1). 

Flertalet endometriosteam är under uppbyggnad. Då studien genomfördes fanns 13 etablerade 
i Sverige. Kontakt togs med verksamhetschefer för dessa endometriosteam för samtycke. Sex 
av verksamhetscheferna gav oss en kontaktperson i teamen. Vilket ledde till att flertalet av 
respondenterna inte fått förvarning innan enkäten skickades ut. Detta kan vara en orsak till 
vårt antal svarande respondenter. Förvarningar har visat sig öka svarsfrekvensen på enkäter 
(25). Från vissa team finns flera svarande medan från några team någon enstaka vilket gör det 
svårt att uttala sig om representativiteten av svaren för respektive team då det kan se olika ut 
mellan olika yrkeskategorier.  

För denna magisteruppsats ansågs en enkät var det bästa alternativet för denna kartläggning. 
Nackdel med en enkät är att frågorna kan misstolkas. Om detta sker kan inte svaren 
kompletteras med följdfrågor vilket hade varit möjligt om en intervjustudie valts. En 
intervjustudie är inte dock inte en metod för att göra kartläggning, då handlar det om djupare 
förståelse för något (25).  

Webbenkät som användes i denna studie har den nackdelen att respondenterna inte vet hur 
lång enkäten är även om de fått en preliminär tidsaspekt. Metoden valdes för att underlätta 
processen och sammanställningen samt minska kostnaden då inga distributionskostnader 
tillkommer. Det kan samtidigt finnas tekniska hinder som brandväggar som sorterar 
webbenkäten som skräppost eller att cookies inte tillåts vilket kan leda till att enkäten inte når 
respondenten. För att minska detta så användes inte webbverktygets respondenttjänst utan en 
länk klipptes in i mejlen kopplad till Högskolan Dalarna. Ingen e-post studsade tillbaka i 
denna studie. Information saknas dock om någon e-post fastnat i skräppostfiltret. Även 
information gällande e-post som vidarebefordrades saknas.  

En granskningsgrupp på tre personer användes för att säkra innehållsvaliditen för enkäten. 
Svaren gav förbättringar och ändringar i frågor och fokus. Två fritextfrågor gällande kvalitet 
och tillgänglighet av utvärderingsinstrument lades till i enkäten efter diskussion med 
handledare. På grund av tidsbrist sändes dessa frågor inte ut till granskningsgruppen med 
Likert-skala utan bara med en generell uppmuntran att läsa igenom frågorna. Vid 
sammanställning av enkätsvar framkom att dessa två frågor hade tolkats olika bland 
respondenterna, vilket eventuellt hade kunnat undvikas ifall frågorna genomgått granskning 
med Likert-skala. En av frågorna, gällande kvalitet av utvärderingsinstrument vid 
endometrios, föll utanför syfte och frågeställning och författarna valde att utesluta den frågan 

Den egenutformade enkäten var inte testad avseende validitet och reliabilitet. Hade en enkät 
som fungerat med syfte och frågeställning i studien funnits så hade det varit att föredra (26). 
Enkäten testades som en test-enkät innan den sändes ut respondenterna vilket troligtvis 
minskade risken för missuppfattningar samt ökade innehållsvaliditeten, fler personer i test-
enkäten hade kunnat stärka innehållsvaliditeten ytterligare (25–27).  
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Till frågorna i enkäten fanns det möjlighet för respondenterna att frivilligt lämna 
kommentarer till varje fråga, vilket gav respondenten möjlighet att kommentera sina svar. 
Detta gav ett större djup i frågorna, det gav samtidigt en stor spridning i svaren som föll 
utanför studiens syfte och medförde svårigheter att sammanställa svaren. 

 

Slutsats 
 
Utvärderingsinstrument användes av 33 % av respondenterna fördelat på sju av landets 14 
endometriosteam. Utvärderingsinstrument för att skatta smärtintensitet användes i högre 
utsträckning än utvärderingsinstrument för exempelvis livskvalitet. Här kan finnas ett behov 
av att bättre lyfta in ett biopsykosocialt förhållningssätt när det gäller utvärdering av patienter 
med endometrios.  

Tillgängligheten och spridningen av EHP-30 behöver prioriteras, vilket även Socialstyrelsen 
anger i de nationella riktlinjerna för vård vid endometrios, då endast fyra av 15 använde det 
trots att 34 respondenter hört talas om det. 
Tid och resurser kan behöva tillsättas för att underlätta för verksamheterna att implementera 
EHP-30.  
 
Förslag till vidare forskning 
 
Vidare studier, i form av djupintervjuer med respektive endometriosteamen, skulle kunna 
genomföras för att få djupare kunskap om olika teamens arbetssätt och samarbete gällande 
bedömning och personcentrering. 
 
Även studier för att följa upp och utvärdera vårdinsatser och behandlingsprogram för 
långvarig smärta hos kvinnor som enligt SBU-rapporten saknas i dagsläget kan behövas.  
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